Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
hledá pracovníka/pracovnici v sociálních službách
(přímá obslužná péče o klienta)
Vzdělání:
 základní vzdělání, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo jiné vyšší odborné vzdělání
 výhodou akreditovaný kurz MPSV pro pracovníky v sociálních službách v rozsahu min.
150 hodin, nebo zdravotnický asistent
Požadujeme:
 zdravotní způsobilost + zdravotní průkaz
 bezúhonnost
 vstřícnost, trpělivost, aktivní přístup, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
 kladný vztah k seniorům
 základy práce na PC
Provoz:
 nepřetržitý, nerovnoměrně rozvržená prac. doba, 12ti hodinové denní/noční směny
Platové zařazení/ohodnocení:
 dle NV č. 341/2017 Sb.
 5. platová třída – dle délky prokázané započitatelné praxe + zvláštní příplatek za
směnnost 400,- + zvláštní příplatek za lůžko 800,- + po zapracování možnost
osobního ohodnocení
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
V případě zájmu předkládejte strukturovaný životopis, přehled získané praxe, doklad o
nejvyšším dosaženém vzdělání. Doklady označené názvem pozice, o kterou se ucházíte, je
možné zaslat na emailovou adresu: mzdovy.ucetni@dd-jablonec.cz, popřípadě doručit
osobně na adresu Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o., Vítězslava Nezvala 87/14, 466
02 Jablonec nad Nisou 2.
Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o., IČ
71220011, se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem
výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pozici. Vaše osobní údaje budeme
zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší
organizace před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození,
bydliště, e-mailová adresa, telefon, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze
po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme
jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy
Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší organizace, dále máte právo požadovat
opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší organizace námitku
ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností.

